
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SPOTKANIE NOWOROCZNE WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA  

   Dnia 19.01.2010 roku w sali sportowej w Łęce 
Opatowskiej odbyło się Noworoczne Spotkanie Wójta 

Gminy Łęka Opatowska Witolda Jankowskiego  

z mieszkańcami gminy. Na spotkanie zaproszeni byli 
przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu 
gminy m.in. przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Rodziców, LZS-ów, 
stowarzyszeń z terenu gminy a także radni gminy, 
sołtysi, księża, kombatanci, dyrektorzy szkół, gminny 
Chór „Na Swojską Nutę” oraz przedsiębiorcy z terenu 
gminy. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji 
multimedialnej w której Wójt Witold Jankowski 
przedstawił wydarzenia minionego 2009 roku. 
Obejmowała ona m.in. inwestycje przeprowadzane na 
terenie gminy takie jak: dokończenie budowy sali 
gimnastycznej, remont drogi powiatowej w Łęce 
Opatowskiej, wymiana sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
deszczowej w Łęce Opatowskiej, 
przebudowa dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych  
w miejscowościach Trzebień  
i Opatów a także prace 
wykończeniowe remizy 
strażackiej w Siemianicach, 
remont pokrycia dachowego 
remizy w Trzebieniu i nowe 
przystanki autobusowe  
w Piaskach, Łęce Opatowskiej  
i Opatowie. W prezentacji 

można było zobaczyć również 
liczne wydarzenia kulturalne  
i sportowe minionego roku takie 
jak turnieje tańca, tenisa stołowego, plażowej piłki 
siatkowej, Dni Gminy Łęka Opatowska a także święta 
narodowe: Święto Narodowe Trzeciego Maja, Narodowe 

Święto Niepodległości oraz wydarzenia takie jak: 
Jubileusz Złotych Godów mieszkańców gminy, Konkurs 
Recytatorski im. Marii z Fredrów Szembekowej, wymiana 
z Gminami partnerskimi niemiecką Hinte i Węgierską 
Újlőrincfalva i inne imprezy które na stałe goszczą w 
kalendarzu imprez kulturalnych gminy. Wójt podkreślił 
także wagę współpracy z sąsiednimi gminami 
wchodzącymi w skład Stowarzyszenia LGD „Wrota 
Wielkopolski” do którego należą wszystkie gminy powiatu 
Kępińskiego i przedstawił sposób komunikacji Urzędu 
Gminy ze społecznością lokalną przez nowopowstałą 
stronę internetową gminy i wydawany przez urząd 
Biuletyn Gminy Łęka Opatowska. W prezentacji 
przedstawione zostały również projekty które w 2009 
roku otrzymały dofinansowanie  takie jak: modernizacja 

stacji uzdatniania wody w Opatowie, dokończenie 
skanalizowania Łęki Opatowskiej i budowa kanalizacji  

w Lipiu - 4 000 000 zł, budowa sali gimnastycznej - 

1 000 000 zł, budowa Kompleksu Orlik 2012  
w Siemianicach – 660 000 zł, modernizacja Rządcówki  
w Łęce Opatowskiej – 470 000 zł., budowa świetlicy  
w Mariance Siemieńskiej i urządzenie w świetlicy 
centrum pszczelarstwa – 231 000 zł, remont drogi  
w Łęce Opatowskiej – 200 000 zł, budowa dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w Trzebieniu  
i Opatowie 100 000 zł a także takie przedsięwzięcia jak 
Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej w Piaskach – 10 000 
zł., Konkurs Recytatorski im. M. z Fredrów Szembekowej 
14 540 zł., dokończenie budowy szatni przy boiskach do 
siatkówki plażowej w Piaskach -  34 000 zł. czy środki 
pozyskane na rozwój harcerstwa w gminie pn. 

„Integracja poprzez 
aktywizację” – 48 230 zł.. 
Przedstawione zostały również 
środki pozyskane przez 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej na łączną kwotę 
351 000 zł. Podczas 
tegorocznego spotkania 
noworocznego po raz drugi 
zostały wręczone nagrody dla 
najbardziej aktywnych 
organizacji działających na 
terenie gminy w 2009 roku. 
Nagrody otrzymały: Ludowy 

Zespół Sportowy Płomień 
Opatów, Koło Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Łęce 

Opatowskiej  a także Młodzieżowo Uczniowski Klub 
Sportowy Lider Piaski. Następnym punktem programu 
był „Koncert Młodych Talentów” podczas którego swoje 

umiejętności wokalne zaprezentowali uczniowie 
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Opatowie: Karolina Szymanek, Anna Kasprzak, Izabela 
Popłonyk, Marta Babiak i Przemysław Klepacz. 
Następnie przy lampce szampana Wójt Witold Jankowski 
złożył wszystkim obecnym gościom życzenia noworoczne 
a także podziękował mieszkańcom Gminy Łęka 
Opatowska za zaangażowanie w działalność na rzecz 
rozwoju gminy. Spotkanie sprzyjało integracji 
społeczności lokalnej, wymianie poglądów i luźnym 
rozmowom kuluarowym odbywającym się podczas 
zabawy integracyjnej. Impreza przebiegła w miłej 
atmosferze po czym w dobrych nastrojach goście udali 
się do domów z nadzieją spotkania się w 2011 roku. 
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KOMBATANCKIE ODZNACZENIA

 

   Dnia 8 stycznia br. w Urzędzie 
Gminy w Łęce Opatowskiej nastąpiła 
uroczysta dekoracja dyrektor 
Gimnazjum im. Kard.  
S. Wyszyńskiego w Opatowie Anny 
Synowiec, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Opatowie Marii 
Haziak i dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Trzebieniu Urszuli Wędzichy  
i Kierownika Referatu Kultury, 
Sportu i Promocji Urzędu Gminy  
w Łęce Opatowskiej Mariusza 
Chocaja odznaką kombatancką za 
zasługi dla kombatantów RP. 
Odznaka ta została nadana  przez 
główny Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Warszawie. 
   Uroczystej dekoracji dokonali członkowie delegacji  
z Gminnego Koła Kombatantów w Łęce Opatowskiej:       

Prezes gminnego koła porucznik 
Stanisław Jeziorny w asyście 
podporuczników: Stefana Szadka 
i Piotra Holki, którzy podkreślili 
wysiłki dyrektorów szkół  
w krzewienie patriotyzmu wśród 
młodzieży przez liczne działania 
takie jak m.in. organizowanie 
okolicznościowych akademii 
patriotycznych,  uroczyste 
obchodzenie świąt narodowych 
czy spotkania kombatantów 
z młodzieżą. Podczas uroczystości 
obecny był również Wójt Gminy 
Witold Jankowski, który 
podkreślił wielka wagę spotkań 

młodzieży z kombatantami którzy są żywymi świadkami 
historii. Spotkanie zakończyło się wspólnymi rozmowami 
przy przysłowiowym ciastku i kawie.  

 

XVIII FINAŁ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ŁĘCE OPATOWSKIEJ

   Dnia 10 stycznia 2010 r. w całej Polsce zagrała już po 

raz osiemnasty Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  
W Gminie Łęka Opatowska orkiestra gra już od 7 lat. 
Inicjowana od początku przez Kierownika Filii Biblioteki 
Publicznej w Łęce Opatowskiej Katarzynę Sobanię-Okoń, 
polegała na zbieraniu przez wolontariuszy na terenie 
całej gminy i poza jej granicami pieniędzy do puszek na 
szczytne cele stawiane przez Orkiestrę. W tym roku  
w XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zaangażował się Referat Kultury, Sportu i Promocji 
Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. 
Jak w latach ubiegłych i w tym dniu 
wolontariusze zbierali pieniądze już 
od samego rana. W tym roku do 
akcji przystąpiło aż 37 
wolontariuszy z terenu gminy. 
Rozpiętość wiekowa wśród nich  
była  bardzo duża, najmłodszy 
wolontariusz miał 8 lat, a 

najstarszy 17. O godzinie 17.00 
wszyscy wolontariusze przybyli do 
sali sportowej w Łęce Opatowskiej, 
gdzie odbyło się wielkie granie na 
rzecz Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
W sali sportowej w Łęce Opatowskiej tym dniu 
zgromadziło się wielu mieszkańców gminy. Podczas 

tegorocznego finału Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w Łęce Opatowskiej obywały się licytacje gadżetów 
orkiestrowych przekazanych przez mieszkańców z terenu 
gminy – były to prace plastyczne oraz rękodzieła, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród licytujących. 
Każdemu, kto przybył na Finał Orkiestry do Sali 
Sportowej w Łęce Opatowskiej i angażował się  
w licytowanie gadżetów zależało aby przekazać jak 
największą kwotę na rzecz Orkiestry, aby pomóc 
dzieciom z chorobami onkologicznymi. Od samego 
początku czas wszystkim przybyłym umilały występy 
dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 
Gminy Łęka Opatowska. Dzieci występujące wykonywały 

tańce, skecze oraz piosenki. Na scenie zaprezentował się 
kwartet akordeonowy ze Szkoły Muzycznej w Kępnie, 
który również swym występem umilił czas zebranym oraz 
grupa muzyczna FORUM z Łęki Opatowskiej, 
wykonująca utwory muzyczne angażujące do wspólnej 
zabawy wszystkich zebranych. Wszystkie występy 
artystyczne były przeplatane licytacjami gadżetów 
orkiestrowych. Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy 
Łęka Opatowska - Witold Jankowski, który podziękował 
wszystkim za przybycie i hojność w przekazywaniu 

pieniędzy na Wielką Orkiestrę, 
podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji oraz 
uświetnienia XVIII Finału 
Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w Łęce Opatowskiej. Po 
wystąpieniu wójta zespół Forum 
wspólnie ze wszystkimi 
zgromadzonymi wykonał utwór 
„Ale to już było”, po czym 
prowadzący Michał Zaczyk zaprosił 
wszystkich na zewnątrz na 
symboliczne światełko do nieba. 
Przy wyjściu stali harcerze  

z pochodniami i rozdawali wszystkim obecnym zimne 
ognie, które płonąc symbolizowały światełko do nieba. 

Podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w gminie Łęka Opatowska zebrano 
kwotę 9.965,27 zł Organizatorzy składają podziękowania 
za udział i zaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili 
się do organizacji i uświetnienia XVIII Finału Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Łęce Opatowskiej: osobom, które 
przekazały przedmioty na licytację, wolontariuszom, 
harcerzom z Gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Opatowie, uczniom i nauczycielom ze 
szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy, 
zespołowi muzycznemu Forum, Firmie Redox, Michałowi 
Zaczykowi oraz wszystkim przybyłym.   
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JUBILEUSZ 50-LECIA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

   Dnia 15 stycznia 2010r. o godzinie 11.00 w Sali 
Ślubów Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej odbyła się 
uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim, które 
przeżyły wspólnie pięćdziesiąt lat  
i zamieszkują na terenie naszej 
Gminy. Przybyłych gości powitała 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Monika Sarnowska kierując słowa 
uznania za wiele lat spędzonych 
wspólnie, oraz życzyła zdrowia, 
pogody ducha i życzliwej opieki 
najbliższych oraz kolejnych rocznic 
w małżeństwie. Na uroczystości 
obecni byli: Wójt Gminy Witold 
Jankowski, który w imieniu 
Prezydenta dokonał aktu dekoracji 
oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Zdzisław Kłodnicki. Życzyli oni 
szanownym Jubilatom wszystkiego co najlepsze, 
zdrowia, szczęścia oraz samych pogodnych dni na 
dalszej drodze życia. Jubileusz 50-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego świętowało w 2009r. 8 par z terenu gminy 

Łęka Opatowska, tj. Państwo: Helena i Wiktor Bystry  
z Piasek, Marianna i Stanisław Czapczyńscy z Opatowa, 
Bronisława i Edward Janiccy z Trzebienia, Honorata  
i Franciszek Rybiccy z Łęki Opatowskiej, Maria i Tadeusz 
Skąpscy z Piasek, Kazimiera i Józef Srokowie z Łęki 

Opatowskiej, Zofia i Kazimierz 
Synowcowie z Biadaszek, Jadwiga  
i Stefan Szadkowie z Łęki 
Opatowskiej. Na uroczystość 
zaproszeni zostali także Państwo 
Felicja i Stefan Tuzowie z Opatowa, 
obchodzący diamentowe gody, tj. 60 
rocznicę zwarcia związku 
małżeńskiego, a którzy na ślubnym 
kobiercu stanęli w 1949 roku. Były 
pamiątkowe listy gratulacyjne, 
kwiaty, życzenia, prezenty, zdjęcia 
oraz tradycyjna lampka szampana. 
Zacnym Jubilatom z okazji 
pięćdziesięciolecia pożycia 

małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz 
życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na jeszcze 
wiele wspólnych lat. 

 

KOLĘDOWANIE W SIEMIANICACH 

   Dnia 8 stycznia 2010 r. w Kościele Parafialnym  
w Siemianicach miało miejsce wielkie wydarzenie 
kulturalne tj. przedstawienie Jasełkowe w wykonaniu 
dzieci ze Szkoły Podstawowej  
w Siemianicach pod kierunkiem 
Rafała Kaczmarzyka połączone z II 
Noworocznym Koncertem Kolęd  
i Pastorałek. Całe przedsięwzięcie 
zostało zainicjowane przez Referat 
Kultury, Sportu i Promocji Urzędu 
Gminy w Łęce Opatowskiej. O godz. 
18.00 wszystkich zebranych  
w Kościele Parafialnym  
w Siemianicach przywitał Kierownik 
Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
Mariusz Chocaj dziękując wszystkim 
obecnym za przybycie i uczestnictwo 
w imprezie oraz zaprosił do obejrzenia występu. 
Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki śpiewane były 
przez dzieci i młodzież z Gminy Łęka Opatowska 
Podziękowania należą się nauczycielom muzyki, którzy 
włożyli wiele pracy w przygotowanie uczniów: Grażynie 
Kluczyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej, 
Przemysławowi Durlejowi z Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Opatowie, Rafałowi Kaczmarzykowi ze 
Szkoły Podstawowej w Siemianicach i Mariuszowi 
Chocajowi ze Szkoły Podstawowej w Trzebieniu. Podczas 
całego wydarzenia ważną rolę odegrał narrator - Agata 
Rybak – nauczyciel katechezy w Gimnazjum im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie, 
uatrakcyjniając występy wokalne nastrojowym słowem, 
które utrzymywało wszystkich zgromadzonych na 

koncercie gości w świątecznym nastroju. Finałem całego 
koncertu było wykonanie utworu zatytułowanego 
„Przekażmy sobie znak pokoju” w którym zaśpiewali 

wspólnie wszyscy uczestnicy wraz ze 
zgromadzonymi widzami. Cały występ 
zakończyły owacyjne oklaski 
zgromadzonych widzów, po czym cały 
chór jeszcze raz na bis wykonał refren 
pieśni „ Przekażmy sobie znak 
pokoju”. Na zakończenie koncertu 
głos zabrał Wójt Gminy Witold 
Jankowski, który bardzo serdecznie 
podziękował dzieciom i młodzieży za 
wspaniały występ, nauczycielom za 
przygotowanie uczniów i wszystkim 
zgromadzonym za przybycie. 
Podkreślił potrzebę organizacji tego 

rodzaju przedsięwzięć gdzie dzieci i młodzież mają 
możliwość integracji a tym samym zaprezentowania 
swoich umiejętności artystycznych. Na koniec Ksiądz 
Proboszcz Marek Olszewski podziękował wszystkim za 
organizację i przygotowanie takiego przedsięwzięcia, 
pogratulował młodym artystom wspaniałego występu, 
pożegnał wszystkich obecnych i zaprosił na kolędowanie 
za rok. Organizatorzy pragną szczególnie podziękować 
Rafałowi Kaczmarzykowi – nauczycielowi muzyki  
w Szkole Podstawowej w Siemianicach za zaangażowanie  
w przygotowanie imprezy, a także podkreślić 
profesjonalizm Firmy Redox Józefa Poźniaka, która 
uświetniła całe wydarzenie wysokiej klasy sprzętem 
oświetleniowym i nagłośnieniem.  

 

UROCZYSTE POŚWIĘCENIE PROPORCA 

   W miesiącu grudniu , kiedy drużyna Harcerska Orły 
Opatów z Gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego udała się w jednodniowa pielgrzymkę na 
Jasną Górę po Betlejemskie Światło Pokoju dla naszej 
drużyny była chwila doniosła Naczelny Kapelan ZHP Ks. 
phm. Ronald Rafał Kasowski dokonał uroczystego 

poświecenia proporca. Od tego dnia będziemy godnie 
prezentować naszą drużynę z proporcem na ramieniu. 
Proporzec to jeden z najważniejszych symboli drużyny,  
towarzyszyć będzie  nam w ważnych momentach naszej 
harcerskiej przygody  na zbiórkach, obozach, rajdach, 
zlotach.
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NOWA STRONA INTERNETOWA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

   Z dniem 12 stycznia ruszyła nowa strona internetowa 
Gminy Łęka Opatowska dostępna pod starym dobrze 
znanym adresem www.leka-opatowska.pl. Gmina Łęka 
Opatowska jest miejscem 
wyjątkowym, którego prawdziwe 
walory można docenić dopiero 
podczas wędrówki po jej 
najpiękniejszych zakątkach. 
Szczególnie zapraszamy Państwa do 
zapoznania się z wirtualną 
wycieczką po gminie która 
prezentuje najciekawsze miejsca 
naszej gminy z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych technik. 
Prezentowane obiekty przedstawione 
są tu w postaci panoram, które dają 
możliwość dokładnego rozglądania 
się we wszystkich kierunkach, co 
sprawia, że mamy wrażenie rzeczywistego przebywania  

w obserwowanym miejscu. Mamy nadzieję, że informacje 
zgromadzone na stronie zachęcą Państwa do 
odwiedzenia naszej gminy, poznania jej historii, 

inwestowania. Nowy serwis to nie tylko 
nowa szata graficzna ale także bardziej 
przyjazny i czytelny interfejs 
użytkownika. Zwiększona została 
także funkcjonalność strony oraz 
zgodność  
z najnowszymi standardami. Nowa 
strona jest na etapie rozwojowym  
w związku z czym na bieżąco 
zwiększać się będzie jej funkcjonalność 
i zawartość merytoryczna. 
Jednocześnie twórcy strony liczą na 
Państwa sugestie i pomoc  
w budowaniu serwisu. 

 
 

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

   W urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej zostanie utworzony okresowy punkt obsługi podatnika, którego głównym 
celem będzie przyjmowanie zeznań od podatników. Punkt ten będzie obsługiwany przez pracowników Urzędu 
Skarbowego w Kępnie w następujących dniach:  

 12 marca 2010 w godz. 900-1100,  
 27 kwietnia 2010 r. w godz. 900-1100. 

Ponadto druki zeznań rocznych można odbierać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XIV/67/2007 na terenie gminy została 
wprowadzona opłata od posiadania psów. W roku podatkowym 2010 stawka roczna opłaty od 1 psa wynosi 15,00 zł  
i płatna jest do 31 marca 2010r. bez wezwania u sołtysa danej wsi sołeckiej lub bezpośrednio na konto gminy  
Nr 04161011880018697720000001. Zgodnie z ustawą podatnicy podatku rolnego, posiadający gospodarstwo rolne 
powyżej 1,00 ha użytków rolnych, zwolnieni są z opłaty od posiadania 2 psów. Każdy następny pies podlega opłacie 
zgodnie z uchwała. Pozostałe gospodarstwa domowe uiszczają opłatę od każdego posiadanego psa.  

 

ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI 

W przetargu na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Lipie oraz dokończenie 
skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska” 
złożonych zostało 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO- 
Inżynieria” Spółka z o.o., ul. Bema 186, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski z ceną brutto 4 957 751,00 zł. 

W przetargu na wykonanie Pierwszego etapu przebudowy 
budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej 
(dawnej Rządówki) polegającego na wykonaniu wymiany 
pokrycia dachu, wymianie zniszczonych konstrukcji 
drewnianych oraz rozbiórce dobudowanej części szkoły 
wzięło udział 8 oferentów. Najkorzystniejsza ofertę 
złożyła Firma Budowlana „Kubot” Sp.j. Antoni  
i Małgorzata Kubot, Mianowicie 1K, 63-600 Kępno z ceną 
brutto 578 200,00 zł 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  27.01.2010 R. 

 

Uchwała Nr XLII/191/10 
W sprawie przyjęcia  zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
przedszkolach, szkołach , zespołach szkół i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęka 
Opatowska. 

Uchwała Nr XLII/192/10 W sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej  na 2010 rok. 

Uchwała Nr XLII/193/10 W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Opatów 

Uchwała Nr XLII/194/10 W sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r. 

Uchwała Nr XLII/195/10 
W sprawie przyjęcia aktualizacji wieloletniego programu inwestycyjnego  
Gminy Łęka Opatowska na lata 2009 – 2013. 
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